
 

 00001ر.م:

 ( السند )   حلية ال بطاقة  اصدار  طلب  منوذج         

  A Local card Issuance Form 

 م20التاريخ:      /       /                          

DATE: 

                                                                                                                                                                :Branch  فرع:  ال         

  :                                                                                                                     : Customer Informationبيانات الزبون 

    : اللقب                                                                                                           :   الثاليثسم ل ا

Last Name                                                                                                                                                               First Name                

 : الزبون باللغة النجليزية اسم 

 Customer Name  ( as Passport write )     )كام هو يف جواز السفر(       

  :الحســــــــابم ــــــــــــــرق

Account NO:                              

 الدينة:                                          :الجنسية                                                :جواز السفرم ــرق

City                                                                                nationality                                                                               Passport NO                          

 :تاريخ اليالدالعنوان/اقرب نقطة دالة:                                                                                      

Birth date                                                                                                                                                                                                                                          Address                                                                             

 الحالة الجتامعية:                                                                         الهنة:

Occupation                                                                                                           Social Status                             
 

 الهاتف:  رقم                                                                               الوطنــي:الرقم  

                         Mob No                                                                                                                                            ID Number                                                  

 الربيد اللكرتوين: 

E-mail                                        

                                                                                                Authorization & Signature     التخويل والتوقيع:    

وأوافق عىل    وصحيحة،بأن العلومات التي ادرجتها يف هذا النموذج مكتملة   أدناه، قر أنا الوقع أ             

  البطاقة،ؤولية الكاملة عن استخدام  وأتحمل الس  ،النموذجالرفقة مع هذا   التعاقدكافة رشوط 

 . من حسايب طرفكممالية ناتجة عن استخدام البطاقة  التزاماتأو رسوم أي خصم واخول الرصف ب 

   /  Customer Signature صاحب البطاقة توقيع                                                                                     

                                                                                                  

        

 الستعامل الداخيل للمرصف ل 

   الراجع الداخيل                                           توقيع الوظف الختص                                                   

                                                                          ................................................................ 

 اعتامد مدير الفرع  

................................ 

 
 السفر/ الرقم الوطني : صورة من جواز  يرفق مع النموذج 

  

 

    

 

 

  

 

 /-  

 

 
  

 

 

  

 

 



 

الرجاء قراءة رشوط استخدام بطاقة مرصف اليقني بعناية كاملة قبل ملء طلب اإلصدار، ويف حال استيفاء ذلك والتوقيع عىل  

 يعد موافقة منكم عىل اصدار البطاقة بالرشوط التي تحكم استخدامها.   اإلصدار، طلب  

                                                                          

 

 

 

 تعريفات: (1)  

-مقره باب بن غشري طرابلس –مساهمة  ة رشكة ليبي –مرصف اليقني  بالرصف:يقصد  الرصف:

 . ليبيا

صادرة عن الرصف يصدرها لستخدامها يف نقاط البيع  السند الحلية هي بطاقة  البطاقة:

 والرصاف اليل.

( يعد منوذج الحصول عىل البطاقة ورشوط الستخدام ملزمة لصاحب البطاقة مبجرد التوقيع 2)

 أعذار منه يف تفسري الرشوط التي تعد مبثابة العقديعتد بأي  عليه ول

  من تاريخ اإلصدار.ن تكون صالحية البطاقة سنتا البطاقة: ( مدة3)

يوافق صاحب البطاقة عىل رسوم اإلصدار والشرتاك ونسبة الخصم والسقف الذي يحدده  (4)

 حق له العرتاض عىل ذلك.ي الرصف من رصيد البطاقة ول

مرشوطة امام الرصف عن كافة  مطلقة غريصاحب البطاقة مسئولً مسؤولية كون ي( 5)

الصاريف واللتزامات الرتبة عىل استخدام البطاقة والنتائج الرتبة عىل فقد او اهالك او 

 سوء استخدام البطاقة.

( يحق للمرصف أن يخصم تلقائياً، أي مبلغ سبق إضافته لرصيد البطاقة بطريق الخطأ دون 6)

 لرجوع اىل صاحب البطاقة.ا

 ( ل يكون الرصف مسؤولً بأي وجه إذا رفضت أية جهة قبول البطاقة إلمتام العامالت.7)

( تعترب جميع الرسائل النصية التي يرسلها الرصف لصاحب البطاقة عىل رقم هاتفه صحيحة 8)

  مسجل.ما مل يخطر الرصف مبا يفيد تغيريه فور حدوث التغيري مبوجب خطاب كتايب

غري مسؤول عن أي خالفات تحدث بني صاحب البطاقة والتجار حول السلع والخدمات  ف( الرص 9)

 الختلفة التي يتحصل عليها منهم باستخدام بطاقة الدفع.

( يعد صاحب البطاقة مسؤولً مسؤولية كاملة عن كافة العمليات التي تنفذ بالبطاقة دون 10)

 أدىن مسؤولية عىل الرصف.

 البطاقة داخل ليبيا بالدينار الليبي ويتم خصمها فوراً من رصيد البطاقة. تاستخداما( كافة 11)

الت نقاط البيع لدى   البطاقة عىلأي عمليات تتم باستخدام الرقم الرسي السلم لصاحب  (  12)

عىل التجار او الت الرصاف اليل من الرصف يكون صاحب البطاقة مسؤولً مسؤولية مطلقة 

 يحق له الرجوع عىل الرصف بقيمة تلك العمليات. ذلك ول

مطلقة عن  مسؤولية ( يف حال فقدان او رسقة البطاقة يكون صاحب البطاقة مسؤولً 13)

الرتتبة عن إساءة الستخدام بواسطته او بواسطة الغري، ويلتزم بطاقته ويتحمل النتائج 

الختصاص وتسليم محرض التبليغ للمرصف مرفق بالتبليغ عن ضياعها أو رسقتها لدى جهات 

 بطلب كتايب إليقاف البطاقة ول تكون السؤولية عىل الرصف ال بعد اخطاره رسمياً.

( يحق للمرصف إيقاف استخدام البطاقة او الغاؤها يف أي وقت مع اخطار صاحب البطاقة 14)

اسرتجاع نسبة من الصاريف  بأسباب اإللغاء وعىل صاحب البطاقة تسليمها فوراً، ويحق له 

 التعلقة بإصدار البطاقة ورسوم الشرتاك التي خصمت منه مقدماً.

 

 

 

 

 

 

 

ويف حال العرتاض  اليل،ميكن لصاحب البطاقة متابعة رصيد بطاقته من خالل الت الرصاف ( 15)

يوم من   45ىل الرصف يف موعد أقصاه  ا  عىل أي عملية فانه يتعني عليه تقديم اعرتاض كتايب

كام يوافق ويقر صاحب  ذلك،تاريخ قيد العملية العرتض عليها وال يعد ذلك موافقة منه عىل 

نقاط   وآلتالرصاف  البطاقة بأن سجالت الرصف الخاصة بالعامالت التي تنفذ بالبطاقة يف الت  

البيع دليل عىل العمليات النفذة بواسطة البطاقة وهي نهائية وملزمة لصاحب البطاقة 

 ومخول لخصم قيمتها من حساب البطاقة.

يجوز لصاحب البطاقة طلب الغاء البطاقة مع التزامه بردها للمرصف عىل ان يظل التزامه ( 16) 

 حتى تاريخ اإللغاء.قامئاً وسارياً فيام يخص التعامالت التي متت بالبطاقة 

( يرصح صاحب البطاقة لرصف اليقني بالكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة مبعامالته طرف 17)

 ونية بطريق مبارش او غري مبارش دون الرجوع عىل الرصف بأية التزام. الرصف للجهات القان

الرصف غري مسؤول عن اية ارضار مبارشة او غري مبارشة تنشأ نتيجة سوء استخدام البطاقة (  18)

او خلل يحدث للبطاقة او لعدم كفاية األموال بصفة مؤقتة بالت الرصاف اليل او خلل يف حفظ 

 او أي سبب اخر خارج عن إرادة الرصف. العلومات وتحليلها

صاحب البطاقة مصاريف إعادة إصدار بطاقة ،أما يف يف حالة ضياع أو رسقة البطاقة يتحمل   (19)

عند أول استعامل فيتحمل الرصف تكاليف إعادة اإلصدار   معبئة بطاقة    بدل عنحالة إصدار بطاقة  

 يكن العيب ناتجا عم سوء استعامل. مامل

]مردودات[متت باستخدام رف خاصة برد قيمة عملية بيع ــيف حال ورود إشعارات للمص (20)

 له والسابق قيده عليه. فإن الرصف يضيف بحساب البطاقة البلغ الستحق البطاقة 

عىل حساب بطاقته، لن يكون صاحب البطاقة عىل أي مبلغ مقيد  يف حال العرتاض من جانب   (21)

تكن قيمته قد بإضافة قيمة البلغ العرتض عليه إىل رصيد البطاقة مامل  ملتزما الرصف

 أضيفت لحساب مرصف اليقني مبعرفة الرصف اآلخر النفذ للحركة.

بواسطة من مستندات الرشاء النفذة  –لصاحب البطاقة  –ل يلتزم الرصف بإرسال صور  (22)

ويجوز موافاة صاحب البطاقة بصورة من تلك الستندات بناء عىل طلب كتايب  طاقة.بصاحب ال

 طاقة.بمنه مقابل مرصوفات تقيد عىل حساب ال

أصحاب البطاقات عند اتصالهم للمرصف تسجيل الحادثات الهاتفية التي تتم مع يحق  (23)

 بالرصف.

يحتفظ الرصف بحقه يف تعديل وتغيري هذه الرشوط واألحكام من وقت آلخر مع اإلعالن عن  (24)

قبل التعامل بها مبدة أسبوعني عىل  بالرصف،هذه التعديالت يف وسائل اإلعالن الختلفة 

 دها دون اعرتاض.إذا استعمل البطاقة بعويعد الزبون موافقا عليها  األقل،

 ( يلتزم صاحب البطاقة بعدم استعاملها يف رشاء السلع والخدمات الحرمة رشعا.25)

 ( البطاقة ملك الرصف ول يحق لن صدرت باسمه التنازل عنها بأي صورة كانت.26)

يقر األجانب بقبول النسخة العربية من منوذج الرشاء ول يشرتط توفري نسخة مرتجمة ( 27)

 النسخة العربية هي األصل الذي يؤخذ به أمام الحاكم الليبية.باإلنجليزية وتعترب 

وأي نزاع ينشأ  الليبية،هذا العقد وما تضمنه من رشوط وتعهدات إلزامية للقوانني ( يخضع 28)

يكون النظر إلحكام القوانني الليبية واللوائح العمول بها يف ليبيا حول تفســــــريه أو تنفيذه  

 النازعات التي تنشأ بني الطرفني. ويختص القضاء الليبي بنظر

 


